28. (LVIII.) évfolyam • 1507. szám • 2016. április 1. • 12+8 oldal • Ára 2 lej

Ötszáz kilométeres emlékfutás
Teleki Blanka tiszteletére!

Teleki Blanka
(metszet Barabás Miklós rajza után)

A NAGYBÁNYA
KÖZPONTÚ TERÜLETI
RMDSZ SZERVEZET

KÖZLEMÉNYE
A folyó év júniusában esedékes
helyhatósági választásokra készülve az alábbiakban közöljük a polgármesterek és önkormányzati képviselők jelölésére vonatkozó, SZKT
határozattal elfogadott kritériumrendszert és jelölési eljárást:
1. Polgármester- és tanácsosjelölt
lehet minden olyan választható RMDSz
tag, aki eleget tesz a választási törvény
előírásainak, az SZKT által meghatározott jelölési eljárásnak, valamint vállalja a jelölést, illetve tisztséget.
2. Községi és városi polgármesterés tanácsosjelöltek esetében kötelező legalább a középiskolai vagy szakiskolai
végzettség, municípiumi polgármesterés tanácsosjelöltek és megyei tanácsos-

Rendkívüli kezdeményezéssel, mintegy félezer kilométeres emlékfutással ünnepli Teleki Blanka születésének (1806. július 3.)
210. évfordulóját a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola diákjai, szülői közössége és tanári kara!
Az emlékfutásra a Kővárhosszúfalu-Székesfehérvár útvonalon
kerül sor, ünnepélyes indítása pedig március 31-én, azaz tegnap délelőtt 9.00 órakor kezdődött Kővárhosszúfaluban (Satulung), a Teleki kastély épületénél, ahol kis ünnepséget, majd az erre az alkalomra készített staféta átadását, illetve fáklyagyújtást követően pontosan 10.00 órakor útnak indultak a futók, a következő útvonalon:
Kővárhosszúfalu – Magosfalu (Mogoşeşti) – Pusztahidegkút (Hideaga) – Szatmárpálfalva (Pauleşti) – Szatmárnémeti – Nagykároly
– Csanálos (Urziceni) – Vállaj – Nyírbátor – Bököny – Hajdúböszörmény – Tiszacsege – Tiszafüred – Abádszalók – Albertirsa –
Dabas – Bugyi –Ráckeve – Lórév – Adony – Zichyújfalú – Agárd
– Székesfehérvár.
A stafétát 25 futó (jelenlegi diák, öregdiák, tanár, szülő) és 12 kerékpáros viszi, akik három nap alatt, március 31–április 2. között,
50 óra alatt teszik meg a mintegy 500 kilométeres távot. A futók
váltása 10 km-enként, a kerékpárosoké 30 kilométerenként történik.
Két kerékpáros és egy futó a tagja a stafétát vivő csoportnak, akikhez a regisztrációs pontokon jótékonysági futók is kapcsolódnak.
Az emlékfutással egyben a Teleki Blanka Gimnázium alapításának 140. jubileuma előtt is tisztelegnek a résztvevők, akiket érkezéskor a tanintézet udvarán várnak, ahol ünnepélyes fogadás
zárja a nem mindennapi rendezvényt. (Dávid Lajos)

120 éves magyar felíratú emléktáblára
bukkantak Nagybányán
Közel 120 éves emléktáblára
bukkantak Nagybányán, a volt
Polgári Olvasókör (Phoenix Klub)
épületének felújítási munkálatai
közben, az egyik belső fal vakolata alatt.
Az emléktáblát az Ezeréves
Magyarország emlékére állította
fel a Nagybányai Polgári Olvasókör 1896. július 4-én.
A Nagybányai Polgári Olvasókör 1869-ben alakult meg 5000
kötetes könyvtárral. A Polgári Olvasókör keretén belül dalegylet is működött,
amely az iparos polgárság társadalmi tömörülését és művelődését szolgálta.
A Polgári Olvasókör épülete előtti téren (a mai Rendőrfelügyelőség épülete helyén) állt egykor Lendvay Márton szobra. (mmhirlap.ro)
jelöltek esetében kötelező a felsőfokú
végzettség.
3. A jelölt jelölési pályázatot nyújt
be a helyi, illetve területi RMDSz szervezethez,
4. A jelölési pályázathoz szükséges

típusnyomtatványok az illetékes RMDSz
szervezetnél igényelhetők vagy letölthetők az RMDSz honlapjáról.
A jelölési pályázatok benyújtásának
határideje településenként változhat:
Koltón a jelölési határidő április 9.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
2016. április 14-én, csütörtökön 18.00 órára
a Teleki Magyar Házba
Véső Ágoston: A NAGYBÁNYA
TÁJKÉPFESTŐ TELEP 20 ÉVE
című kötetének bemutatójára és a könyv
megjelenése előtt tisztelgő kiállítás megnyitójára.
További részletek a jövő heti lapszámban!

LENDVAYsok,
figyelem!
A nagybányai LENDVAY MÁRTON Színjátszó Kör és Alapítvány vezetősége közgyűlésre hívja tagtársait
folyó év április 7-én este 6 órára a
nagybányai RMDSZ-székházba.
Jöjjetek el minél nagyobb számban,
mert fontos döntéseket kell hoznunk!

Urnás előválasztást
tart a nagybányai
RMDSZ
Nagybányán első alkalommal
nyílik lehetőség arra, hogy minden
magyar döntsön a tanácsosi jelöltek sorrendjéről.
A folyó év júniusában esedékes helyhatósági választásokra készülve, a sikeres szereplés végett, a Nagybányai
RMDSZ állóurnás előválasztással rangsorolja jelöltjeit. Ezáltal minden RMDSZ
tag és szimpatizáns szavazatával hozzájárulhat a jelöltek rangsorolási folyamatához, azaz melyik jelölt kerül befutó helyre a végső nagybányai tanácsosi
listán.
A rangsoroláson (urnás előválasztáson) résztvevő jelöltek:
Balázs Csaba
Kovács Richárd
Lapsánszki Edith
Ludescher István
Moldován Ildikó Mária
Pap Zsolt István
Az urnás előválasztás helyszínei:
1. Nagybányai RMDSZ székház,
Felsőbányai utca, 1. szám
2. Szentháromság Plébánia, Scheffler-ház, Simion Bărnuţiu (Rák utca) 4.
szám
3. Zazar negyedi Idősek Otthona (Rivulus Pueris), Ion Slavici utca, 1. szám
4. Veresvízi Krisztus Király Plébánia, Don Bosco terem, Veresvíz utca,
12. szám
5. Szent József plébánia, II. Pál pápa terem, G. Coşbuc utca, 56 (a Decebal és Coşbuc utca találkozásánál)
Az elővalásztáson rangsorolni lehet
a fenti helyszíneken, 2016. április 10én, vasárnap 10.00–19.00 óra között.
A tagok RMDSZ tagsági könyv és személyi igazolvány, a szimpatizánsok személyi igazolvány felmutatásával szavazhatnak.
Vegyen Ön is részt a döntési folyamatban, járuljon hozzá a magyar közösség erős képviseletéhez a nagybányai tanácsban!
Minden magyar számít, így az Ön
részvétele is, hisznen jövőnkért közösségünk minden tagja felelős.
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A nagybányai RMDSz tanácsosjelöltjei
BALÁZS CSABA

KOVÁCS RICHÁRD

Született: 1991. február 24-én,
Marosvásárhelyen
Végzettsége: operatőr
Foglalkozása: topográfus

Született: 1979. június 27-én,
Nagybányán
Végzettsége: közgazdász
Foglalkozása: EU-szakértő

Jelenleg topográfusként dolgozom egy nagybányai építkezési cégnél. Az ifjúság érdekeit szeretném
képviselni a helyi tanácsban. Segíteni szeretném a város arculatának
a szépítését, annak érdekében, hogy
Nagybánya legyen 2021-ben Európa Kulturális Fővárosa.

A magyar közösség megerősítése szempontjából egyik legfontosabb és legsürgősebb tennivaló a Németh László Elméleti Líceum óvárosba történő költöztetési terve és
megvalósítasa, a volt református iskola épülétébe. A magyar oktatás a
megmaradásunk záloga. Indulásom
céljai között szerepel az ifjúság aktív bevonása a poltikai és közéletbe. Itt az ideje, hogy a fiatal generáció nemcsak plakátot ragasszon és
szórólapokat osztogasson, hanem
döntsön is a saját és közösségünk
jövőjéről. Adjunk esélyt a jövő generációjának!

LUDESCHER
ISTVÁN

MOLDOVÁN
ILDIKÓ MÁRIA

Született: 1941. szeptember
15-én, Nagykárolyban
Végzettsége: villamosmérnök
Foglalkozása: alpolgármester

Született: 1964. június 18-án,
Nagykárolyban
Végzettsége: termoenergetikus
mérnök
Foglalkozása: tervezőmérnök

A nagybányai magyar közösség
önkormányzati képviseletében legfontosabb mérvadó az RMDSZ programjában megfogalmazott önkormányzati politika megvalósitása a
helyi jellegzetességek figyelembevételével. Önkormányzati képviselőként két fontos tevékenységi prioritást kell érvényesiteni: a város
minden lakosát érintő életminőség
biztosítása és javítása rövid-, közép- és hosszútávon és a magyar
közösség jellegzetes érdekeinek képviselete és érvényesítése.

Fontosnak tartom a civil szféra
növelését az önkormányzatban, a
vállalkozóbarát önkormányzat előtérbe helyezését; városunk rendkívüli szociális helyzetének javítása,
a helyi kultúra, az egyházak, az oktatás támogatása, a kommunikációra való odafigyelés, az egyre inkább
célpontba kerülő környezetvédelem, a
zöldövezetek, a már régen aktuális
és apró erdeményeket felmutató városi bicikliút-hálózat szerepelnek a
város lakosságának és ezen belül a magyarságának főbb célkitűzései között.

LAPSANSZKI
EDITH
Született: 1977. június 28-án
Kolozsváron
Végzettsége: fizika-kémia
szakos tanár
Foglalkozása: fizika-kémia
szakos tanár

Amennyiben a helyhatósági választások során sikerül bejutnom a
városi tanácsba, elsősorban az alábbi területeken szeretnék tevékenykedni: a magyar nyelvű tanintézmények fejlesztés, támogatása, a magyarországi testvérvárosokkal való
szorosabb kapcsolatok kialakítása,
illetve új kapcsolatok kiépítése, kulturális programok támogatása.

PAP ZSOLT ISTVÁN
Született: 1977. szeptember 28-án
Végzettsége: közgazdász
Foglalkozása: régiómenedzser

Tősgyökeres nagybányai vagyok, 2011-től, a szervezetbe való
belépésemtől az RMDSZ Új Fejezet csoportja keretében tevékenykedem. Hiszek a város és a nagybányai magyar közöség jövőjében.
Hiszem, hogy minden ember felelős a város sorsának alakulásáért.
Azért jelöltettem magam, mert tudom, hogy a 2016-os helyhatósági
választások nagyon fontosak a magyarság számára, ezért azt hiszem,
most itt a pillanat, hogy a helyi
RMDSZ elevenné, nyitottá váljon az emberek előtt. Ezt csakis új
emberekkel közösen látom megvalósíthatónak.

Dr. Bónis István parlamenti képviselő irodáinak működési programja:
Máramarossziget:
- RMDSz-székház, minden hónap első péntekén 12-14 óra között;

Nagybánya:
- RMDSz-székház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 10-12 óra között; - Teleki
Magyar Ház, minden hónap második, harmadik és negyedik péntekén 12-14 óra között. A parlamenti képviselő telefonszáma: 0726200756.

POLITIKAI HIRDETÉS

Egyházi hírek
* Vasárnap, a délelőtti istentisztelet keretében a Koltó-Katalin-i református egyházközség vegyeskara
és lelkipásztora a máramarosszigeti
református templomban végez szolgálatot. Koltó-Katalinban Nt. Varga
Károly ny. lelkipásztor hirdeti Isten
Igéjét. (Ecsedi Orsolya)
* A Nagybánya-újvárosi Református Egyházközség templomából
helyezték örök nyugalomra Tóth Józsefné született Zsurzs Mária asszonytestvérünket, akit 78 évesen szólított
magához az Úr, Marosán Zoltánné
született Forrai Edith asszonytestvérünket, akit 56 évesen kísértünk utolsó földi útjára és Katona Tibor testvérünket, aki 83 évesen hunyt el.
Nyugodjanak békében!
* A Nagybánya-óvárosi Református Egyházközségtől kísértünk utolsó földi útjára Pünkösti Gábor testvérünket, aki 70 évesen hunyt el,
Nagy Kálmán testvérünket, akit 91
évesen szólított magához az Úr és
Szopri Sándor testvérünket, akit 82
évesen kísértünk utolsó földi útjára.
Nyugodjanak békében!
* Ugyanitt Dienes Zsombor András és Duna Jessica Izabella tartotta
keresztvíz alá Duna Arthur és Dienes
Emese Kinga kisfiát, aki a keresztségben az Ádám nevet kapta.
Bunda Csilla Annamária
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KOVÁCS RICHÁRD
PAP ZSOLT ISTVÁN
tanácsosjelölt
tanácsosjelölt bemutatkozása
bemutatkozása

1977-ben születtem Nagybányán. 1996-ban végeztem a közepiskolát a Gheorghe Şincai Kollégiumban (matematika-fizika szak, magyar tagozat).
2001-ben vettem át közgazdászi oklevelemet a Nagybányai Északi Egyetemen. 2005-ben ugyanitt mesteri
fokozatot szereztem az önkormányzati menedzsment
területén. 2008-ban házasodtam meg.
2000 óta dolgozom az egyik legnagyobb multinacionális cégnél, a Philip Morris Trading-nél, jelenleg
Territory Manager (régiómenedzser) beosztásban.
Nagybánya számomra nagyon sokat jelent, minden
idegsejtemmel ragaszkodom hozzá, emiatt sohasem
akartam elmenni ebből a városból, külföldre semmiképpen sem, de még más romániai városban sem tudtam(-nám) elképzelni az életem. Mindig itt, ebben a
városban képzeltem el a jövőmet. Még gyermekkoromban megszerettem mind a várost, mind pedig a
gyönyörű környékét. Nagytatámnak köszönhetően
rengeteget jártam a természetet és megismertem a
város környékének természeti szépségeit, és ugyanakkor megtanultam tisztelni is a természetet. Ugyancsak gyermekkori ,,szerelmem” a sízés, amit 3 éves koromtól gyakorolok. Hívő ember vagyok, szeretem a rendet és kiállok az igazság mellett.
Politikai célom/hitvallásom: Nagybányát egy élhető és vonzó várossá tenni, ahol a lakosai
nem csak élvezői, hanem aktív szereplői is legyenek a város életének.
Hiszek a város jövőjében és a nagybányai magyar közösség jövőjében. Hiszem azt, hogy
minden ember felelős városa sorsának alakulásáért.
2011-től RMDSZ tag vagyok, azóta az Új Fejezet csoport keretén belül tevékenykedtem.
Azért határoztam el, hogy jelöltessem magam az idei helyhatósági választásokon, mert tudom,
hogy a 2016-os választások nagyon fontosak a magyarság számára, ezért azt hiszem, hogy
most itt a pillanat, hogy a helyi RMDSZ elevenné, nyitottá váljon az emberek előtt. Ezt csakis
új emberekkel közösen látom megvalosíthatónak.
Szerintem az utóbbi években történt egy eltávolodás, egy kommunikációs űr keletkezett a
politikum és az emberek között. Ezt a távolságot át kell hidalni.
Jelenleg Nagybányán megközelítőleg 12%-nyi a magyarság aránya, ha most nem cselekszünk, hogy bizonyos célokat elérjünk (iskola, szobrok, utcák, civil szervezetek erősítése stb.),
akkor több mint valószínű, hogy a következő választásokon, 4 vagy 8 év múlva ezen célkitűzések megvalósításának lehetősége nagyon csekély lesz, ha nem lehetetlen.
Sajnos - az elmúlt 27 év örökségeként - nagyon sok befejezetlen vagy el sem kezdett dolog
várat magára.
Végezetül hangsúlyozni szeretném: minden közösség annyira erős, amennyire tagjai erősítik. Azt gondolom, lehetőség van, de hogy ez valósággá váljon, minden egyes személynek
sokat kell dolgoznia. Mindenekelőtt fel kell adnia a „liberális egyénieskedés” szellemét, és felvállalnia a közös cél érdekében hozandó áldozatvállalásét. Ez egy hosszú folyamat, de együtt
biztos sikerül.
A lentiekben megtalálhatják programtervemet, amit Kovács Richárd kollégámmal együtt
gondoltunk ki a város jövőjének fejlesztése céljából.

Pap Zsolt és Kovács Richárd
RMDSZ tanácsosjelöltek
önkormányzati programja*
A magyar közösség nemzeti és kulturális
életét célzó programpontok
Magyar nyelvű oktatás
Nagybányán

gának és az eredmények kommunikációja a magyar közösségen belül, nyitás és információközlés a vegyes csaa. A Németh László Elméleti Líce- ládok felé.
um óvárosba történő költöztetése és a
megvalósításban való aktív részvétel.
Egyházak támogatása
b. A nagybányai kétpólusú magyar
a. A nagybányai történelmi magyar
nyelvű oktatás folytonosságának a megőrzése, az óvárosi Németh László El- egyházak képviselete a tanácsban, erméleti Líceum és az újvárosi Nicolae kölcsi és anyagi támogatások elnyeréIorga Általános Iskola magyar tagoza- se.
b. A történelmi egyházi temetők
tának fenntartása, támogatása.
c. A meglévő nagybányai magyar önállóságának megtartása, a temetők
óvodacsoportok megtartása, támogatá- önkormányzati támogatása.
c. A református és katolikus temesa.
d. Lobby és politikai érdekérvénye- tők felújítása, a kápolnák felújítási tersítési törekvések, pozitív diszkrimináció vének mielőbbi gyakorlatba ültetése
d. A város történelmi központjáérvényesítése a nagybányai magyar okban egy új történelmi kiállítási központ
tatás területén.
e. Együttműködés a helyi magyar létrehozása, a magyar múlt és jelen beoktatással folgalkozó civil szervezetek- mutatása végett is, olyan történelmi ereklyékkel, amelyek a magyar egyhákel.
f. Az anyanyelvi oktatás fontossá- zak tulajdonában vannak.

1979-ben születtem Nagybányán. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok.
Közéleti tevékenységem:
2005-2007 - kabinetigazgató
a Román Kormány Ifjúsági Államtitkárságán, 2007-2016 Európai Parlamenti Képviselői asszisztens.
Kilenc év brüsszeli tapasztalat után úgy döntöttem, ideje visszatérni szülővárosomba, visszatérni az önkormányzat döntéshozó testületébe és
itthon tenni a nagybányai magyarok biztonságáért. Nem
gon doltuk volna pár évvel
ezelőtt, de ma ismét ez az
RMDSZ legfőbb teendője:
megvédeni a közösséget, megteremteni a magyarok biztonságát.
Mindezekhez, úgy érzem, elegendő tapasztalatot szerezetem
Európa szívében, Brüsszelben, az EU-intézményekben és előtte
pedig a bukaresti kormányhivatal struktúráiban. Meggyőződésem,
hogy a leghatékonyabban itthon, szülőföldemen, szülővárosomban tudom kamatoztatni a felhalmozott tudást. Hiszem azt, hogy
mind Nagybányán, mind országszerte elérkezett a változás ideje.
Országunkat jelenleg egy brüsszeli tapasztalattal rendelkező miniszterelnök vezeti, az Európa kulturális fővárosi címre pályázó
városunk vezetésében is hasznossá válhat a brüsszeli tapasztalat.
2007-ben, amikor az Európai Parlamenti munkahely mellett
döntöttem, a városi tanácsosi mandátumomról mondtam le. Most
ismét készen állok arra, hogy újból szülővárosomért, itthon dolgozzak.
Fiatal demokráciánkban először van itt az alkalom, hogy a nagybányai magyarság közvetlen módon döntsön arról, hogy ki képviseli őket az önkormányzati testületben. Eddig ezt a döntést mások hozták meg Ön helyett. 2016 április 10-én korrigálhatja az
előző évek döntését.
Mit jelent ez? A nyári helyhatósági választásokra az RMDSZ
listáján szereplő jelöltek sorrendjéről, esélyeikről Ön dönthet. Minden magyar nagybányai lakos jogosult a részvételre. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel, minél nagyobb számban veszünk részt
az előválasztáson, annál hitelesebb lesz a magyar önkormányzati
képviselet.

Közösségi és kulturális
jelentőségű tervek
a. Nagybánya háromnyelvű helységnévtáblájának kihelyezése
b. Öt nagybányai utcanév megváltoztatása, helyi magyar személyiségek
nevére. Javaslatok: Thorma János, Iványi Grünwald Béla, Réti István, Németh
László, Schönherr Gyula.
c. Egy szoborcsoport tervezése és
megvalósítása a régi főtéren, allegorikus zsánerszobor formájában (festők
munka közben).
d. A megyei „Petre Dulfu” Könyvtár
magyar
könyvállományának
átcsoportosítása és -szervezése egy külön magyar könyvtári tagoztaba, Tersánszky Józsi Jenő névvel.
e. A nagybányai magyar közösség
hozzájárulása az Európa Kulturális Fővárosa 2021 cím elnyeréséhez.

A város életét és jövőjét
érintő tervek
a. Nagybánya csatlakozása az európai gyorsforgalmi közlekedési hálózatra: Nagybánya–Szatmár (Nyíregyháza) gyorsforgalmi út
b. A város gazdasági indexének javítása: külföldi és belföldi beruházok
Nagybányára vonzása.
c. A Zazar-part területi rendezése:
a folyópart teljes hosszában bicikliútak
kiépítése, szoros összefüggésben a pol-

gármesteri hivatal környezetminőségi
javítási céljaival, a levegő- és hangszennyzés csökkentése. A kerékpárutak teljes összekapcsolása és egy új
Firiza-Blidár kerékpárösvény létrehozása.
d. A Nagybányai Növénykert létrehozása/építése: ,,A legtisztább és legzöldebb Romániái város” projekt kiterjesztéseként.
e. A kóbor állatok védelméért és a
felelős állattartás nevelésről szóló határozattervezet összeállítása. A kóbor
állatok gondjának megoldása, az ebek
kötelező mikrochipezése, az ivartalanítás népszerűsítése, a nagybányai ,,kutyagyárakból” kikerülő állatok számának szabályozási eszközökkel történő
csökkentése.
f. Bányászati turizmus fejlesztése
és támogatása a város történelmi hagyatéka révén: régi bányászház múzeummá alakítása, és egy régi bánya galériaszakasz látványossággá alakítása.
g. Fakultatív ,,Várostörténeti értékek” tanagyag bevezetés az V–VIII.
osztályosok részére: a fiatal generáció
tanítása, hagyatékunk megőrzése és tisztelete végett.
* A program része egy általános,
az egész várost és a nagybányai magyar
közösséget éríntő hosszútávú fejlesztési tervnek, amit a két jelölt és háttércsapata dolgozott ki.
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POLITIKAI HIRDETÉS

Cristian Niculescu-Ţâgârlaş, egy becsületes
polgármester Nagybánya számára
Riporter: Ön, mint sikeres ügyvéd, miért döntött
úgy, hogy indul az önkormányzati választásokon?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – Gondos mérlegelést követően döntöttem úgy, hogy részt veszek ebben
a versenyben, a Nemzeti Liberális Párt támogatása
mellett és a polgárok kérésére, akik tiszta, becsületes, a javukat, nem pedig egy bizonyos személyt vagy
érdekcsoportokat szolgáló közigazgatást tartanak
szükségesnek.
Riporter: A választópolgároknak miért kellene
Önre szavazniuk?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – Több okból, alkalmas vagyok rá és a 12 éves ügyvédi gyakorlat után
szakmailag révbe értem. A szakma jellegénél fogva
ismerem a törvényeket, és mélységesen tisztelem a
törvényt. Harcos szellemű, határozott és igényes ember vagyok, szigorú munkastílussal. Becsületes vagyok, sebezhetetlen, és soha nem gyanúsítottak azzal, hogy megvesztegethető lennék. Akarok és képes
vagyok olyan polgármester lenni, akire szüksége van
egy olyan városnak, amelynek a polgárai megbecsülésnek szeretnének örvendeni.
Riporter: Az, hogy helyi képviselő volt, adut jelent az elkövetkező versenyben?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – Feddhetetlen és tevékeny voltam abban az időszakban, amelyben helyi
tanácsosi tisztséget töltöttem be. A nagybányaiaknak
elegük van a szónokló politikusokból, akik ígérnek,
majd nem tesznek semmit, a médiabotrányokból, a
politikai vándorlásból és a populista retorikából. A
polgárok következetességet szeretnének, a közpénzek
átláthatóságát, de mindenekelőtt a korrupciónak,
ennek a csapásnak a megállítását,amely lejáratja a
közéletet.
Riporter: Hogyan kell vezetni egy Városházát?

működik a demokrácia, ezek a szabályok, és így kéne
működnie a helyi közigazgatásnak.
Riporter: Szüksége van Nagybányának egy erős
polgármesterre?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – Nagybánya egy
erős polgármestert, de nem egy diktátort érdemel,
hogy a közösséget olyan állapotba emelje, amelyben
valaha volt, országos szinten jelentős és európai léptékű, gazdaságilag fejlett és magas életszinvonalú
várossá tegye. A polgármesternek határozottságról
és hajthatalanságról kell tanúságot tennie, de mindenekelőtt becsületességről. Mit éreznek vajon egy
olyan város polgárai, amelynek a polgármestere ellen az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság indított vizsgálatot, korrupció gyanúja miatt?

ami miatt országos szinten az utolsó megyei jogú
városok között vagyunk ezt a fejezetet illetően. Aztán
a fiatalok és a szakemberek távozása, akik Kolozsvárra, Bukarestbe vagy éppen a határon túlra vándoroltak ki, a város pedig elvesztette a legértékesebb
tőkéjét, az emberi intelligenciát. Veszteségesek
vagyunk szociális városrendezési szempontból is,
nem épülnek lakások, nincs mit kínálnunk azok
számára, akik Nagybányára szeretnének jönni, a
város erőforrásait pedig szociálpolitikára pazaroljuk, ahelyett, hogy tartósan építkeznénk. A polgár és
a közhatóság közötti viszonyt illetően a legsúlyosabb
probléma viszont az átlátható döntéshozatal hiánya
és a közpénzek önkényes módon történő felhasználása.

Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – A várost nem a
polgármester vezeti, ezt teszi a jelenlegi elöljáró, aki
összetéveszti a polgárok nevében és érdekében történő igazgatás fogalmát a régi rendszerbeli főtitkárok
idejében történő vezetéssel. Nagybánya városfejleszRiporter: Hogyan látja a város jelölését a Kultutési programját a polgároknak kell eldönteniük, nem
Riporter: Melyek a város főbb problémái?
rális Főváros cím elnyerésére? Támogatja?
egy embernek, legyen az akár a polgármester. A
polgárokat képviselő Helyi Tanács tisztsége a közösCristian Niculescu-Ţâgârlaş – Elsősorban az egyCristian Niculescu-Ţâgârlaş - Támogattam, és
ség stratégiájának jóváhagyása, a polgármesternek helyben állás és a kilátástalanság a gazdasági fej- mindvégig támogatni fogom ezt a projektet. De nem
pedig a polgárok akaratának gyakorlatba tétele. ĺgy lődésben, erős cégek és jól fizetett állások hiánya, mint olyat, amit egy személy vállalt fel, aki saját érdekében el akarja kobozni ezt az eljárást, hanem
mint az egész közösség projektjét. Nagybánya képes
arra, hogy Európa Kulturális Fővárosa legyen, hisz
ebben a tekintetben rendelkezünk a szükséges lehetőségekkel és szakképzett emberi erőforrásokkal.
Riporter: Mit foglal magában Cristian NiculescuŢâgârlaş „polgármester” közigazgatási programja?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – A közigazgatási
programomnak négy fontos pontja van, amelyeket
bemutatok majd a kampányban résztvevő polgároknak. Ezek fellelhőet polgári hitvallásomban, amely
szerint Nagybányának erős városnak kell lennie,
átlátható közigazgatással, törvényes tevékenységgel
és polgári erkölccsel.
Riporter: Miért szavazzanak Önre a nagybányaiak?
Cristian Niculescu-Ţâgârlaş – Mivel még fiatal
vagyok, de ugyanakkor érett, becsületes és tisztességes, megvan a szükséges tapasztalatom és alkalmasságom, nem vagyok megvesztegethető. Egészséges,
erős és határozott vagyok. De elsősorban azért, mert
nem vezetni akarom a várost, hanem a nagybányaiak
nevében és érdekében szeretném igazgatni.
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A Főtér Fesztivál 2016 szervezői meghosszabbítják a progamajánlások beküldési határidejét
Az idei Főtér Fesztivál szervezői meghívják a helyi és bányavidéki magyar
civil szervezeteket, intézményeket és csoportosulásokat, vegynek részt az idei
rendezvénysorozaton saját programmal,
előadással vagy más jellegű bemutatkozással.
Ennek érdekében a szervezők programajánló akciót hirdetnek, azaz felkérik a szervezeteket, hogy egy egyszerű
űrlap kitöltése útján jelezzék résztvételi szándékukat. A programajánlási űrlap letölthető a Nagybánya.ro főoldafoterfesztival@nagybanya.ro
lán és igényelhető emailen:
Beküldési határidő: 2016. április 15.

A vezérlő fejedelem
Autóbuszunk lassan kapaszkodik felfelé, a vár egyre közeledik. Társaságunk
többedszer zendít rá:
,,Krasznahorka büszke vára,
Ráborult az éj homálya.
Rákóczinak dicső kora
Nem jön vissza többé soha.”
Végigjárva a vár ódon termeit, hoszszasan időzünk II. Rákóczi Ferenc és a
kurucok emléktárgyainál. Krasznahorka vára és Munkács vára gondolataimban (talán nem csak az enyémben?) mindig a nagy vezérlő fejedelemmel kapcsolatosak. Alakja, változatos és eseményekben gazdag élete még sok helyet
tett emlékezetessé.
A 2016-os év különösen alkalmas

emlékezésre, alakjának, tetteinek felidézésére. Március 27-e (1676) születésének 340., április 8-a halálának 281.
(1735), szeptember 5-e (1906) hamvai
hazahozatalának 110. évfordulói.
Életével, életművével sok kutató foglalkozott már, csak Köpeczi Béla és
Benkő Samu munkáira is gondolva, magának a fejedelemnek irodalmi értékű
,,Vallomások”, ,,Emlékiratok” művei,
imádságok, zsoltárok kora nagy gondolkodói és a szépirodalom művelői közé
emelik.
De II. Rákóczi Ferenc elsősorban a
kuruc mozgalom és szabadságharc vezérlő fejedelme. Vázlatosan kövessük
végig életútját:
- folytatás a II. oldalon Munkács vára

Jótékonysági est az iskoláért!
Jótékonysági estet szervez a Nagybánya-óvárosi
Református Gyülekezet az iskola érdekében.
Helyszín: Vinkli vendéglő
Időpont: 2016. április 22., 19 óra
Belépőjegy ára: 80 lej
Zene: ROAD PLAYERS BAND zenekar
Fellép: MOLDOVÁN BLANKA színművész
Belépőjegyek kaphatók:
- a lelkészi hivatalban (Dacia utca, 3.)
- a Compact üzletben (Bukarest sugárút, 5.)
- az Art Butikban (Híd utca, 3.)
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
0262 211 048,
0758 616 787,
0741 167 922.

Minden érdeklődőt és a nagybányai magyar oktatásért
tenni akaró polgárt szeretettel várnak a szervezők!
Péter Károly jegyzete:

Április bolondja
latban a látott munkákat a már ismert
nagybányai művészek munkáival. Azt
hiszem, hogy minden bányai így tesz,
akiben él az affinitás a nagybányai festőművészet hagyományai iránt. AkaratAmikor meglátogatok egy tárlatot, lanul megtörténik az összehasonlítás a
menthetetlenül összehasonlítom gondo- bányai tájakkaal, és az itteni emberekkel.
A budapesti Várkert Bazár Testőrpalotájában április közepéig látogatható Koszta József gyűjteményes kiállítása. Első ránézésre az az érzésünk, hogy
egy nagybányai festő képeit láthatjuk,
mert a képek magukon viselik azokat a
jeleket, melyek igényeinkre jellemzőek: az égbolt kihangsúlyozása, a színvilág erőteljes variálódása és a táj előtérbe helyezése.
A Brassóban született művész megjárta Budapest, Bécs, München rajziskoláit, és 41 évesen jött, 1902-ben Nagybányára.
- folytatás a II. oldalon -

Koszta József
(1861-1949)

Koszta József öregkori önarcképe

Mentségem van bármilyen hülyeségre: áprilisban születtem.
Vannak, akik az április elsejei bolondozást az ókori szaturnáliák folytatásának tekintik – a féktelen vidámsággal megült ünnepen úr és szolga szerepet
cserélt, s a rabszolga azt tette, amit éppen akart. Mások szerint gyökerei az
ókori tavaszünnepek bolondos színjátékaiban, vagy a középkori naptárrendezésekben keresendők.
Április elsején, ha péntekre esne, egy ilyen Dâmboviţa-parti úr és szolga
szerepcserét szeretnék átélni. Ha Úr lennék Cotroceniben, Iohannis elnököt
erre a napra haza küldeném, hogy pihenje ki magát, én pedig egyetlen napon
elmondanám azt, amit ő a következő három és fél évben mondani szeretne, és
gondolkodni is gondolkodnék ugyanannyit, amennyit ő gondolkodna ez idő alatt, vagyis annyit amennyit beszél – keveset.
Kihasználva az alkalmat, hogy még nem vagyunk jogállam, Băsescu javára egyetlen nap alatt „kiharcolnék” néhány hűvös évet, de csakis azért, mert
ő az egyetlen román elnök, aki nem írt könyvet, és aki talán nem is olvasott.
Kivétel: Levantul, M. Cărtărescutól.
Amíg én trónolnék Bukarestben, a szolganépet a parlamentbe küldeném,
hogy egy rövidke óra alatt aludja ki magát, s aztán alkossa meg azokat a törvényeket, amelyek végre egy jogállamot teremtenének hazánk területén. A képviselők meg a szenátorok pedig csak hadd menjenek haza porszívózni, veteményezni kiskertjeikben, végezni mindazt, amit a szolgahad hétvégén szokott.
Így lenne egyetlen nap, a bolondok napja, sorsunk megváltoztatásának
határköve! De ennek van egy mifelénk eléggé teljesíthetetlen feltétele: a többi
364-hez képest legalább ezt az egyetlen napot komolyan kéne venni, és nem
elfuserálni.

A vezérlő fejedelem
- folytatás az I. oldalról 1676-ban született a Sárospatakhoz
közeli Borsiban. Ereiben az Erdélynek
fejedelmeket adó Rákócziak, az ország
önállóságáért életüket áldozó Zrínyiek,
a lengyel trónt is magukénak tudó Báthoriak vére csörgedezett. Dédnagyanyja a
református iskolát alapító, Commeniust
az országba hívó Lórántffy Zsuzsanna
volt. Nagyanyja a hitbuzgó katolikus
Báthori Zsófia, édesanyja pedig a horvát származású magyar hős nagyaszszony, Zrínyi Ilona. Mostohaapja Thököly Imre kurucvezér.
Édesapja halála után édesanyjával,
Zrínyi Ilonával együtt élte át (1685-88ban) Munkács várának ostromát. A vár
átadása után (1688. január 17.) elszakítják anyjától. Bécsbe vitték, Kollonich
Lipót érseket nevezték ki gyámjául, aki
szerzetessé szerette volna nevelni.
Prágában folytatja tanulmányait, csak
németül beszélhetett. Lelki szemei azonban megőrizték a regéci várat, hol boldog gyermekkorát töltötte, kistestvérével, gyermekpajtásaival, édesanyjával,
aki imádkozni tanította. Az elfelejtetés

politikája a bécsi udvarnak nem sikerült. Tizennyolc éves korában a császár
kiadja az ifjúnak a nagykorúsítást, és
ezzel visszaadja őt hazájának. Az ifjú
még nem jön haza, tanulmányútra indul, hogy szellemileg gyarapodva térjen vissza hazájába. Közben megnősül,
elveszi a hesseni fejedelem lányát, Amáliát. Hazatérése után is Bécs állandó
figyelme követte. Bercsényi Miklóssal
való ismeretsége nagy hatást tett rá. Az
ország helyzetéről, a közhangulatról, a
birtokain tett látogatások alkalmával
szerzett tapasztalatokból szűri le következtetését, egyesíteni az erőket a cél érdekében, megszabadítani az országot a
Habsburg uralomtól. Közös levelet fogalmaztak XIV. Lajos (1643-1715) francia királyhoz, aki szövetséget ajánlott
Rákóczinak. A francia királyhoz írt válaszlevelét elfogták, őt Bécsújhelyre vitték börtönbe. Innen azonban kiszabadították, Lengyelországba sikerült menekülnie. Innen bontotta ki a szabadság lobogóját az 1703. esztendőben.
Esze Tamás tarpai jobbágy a Tiszahát
népének óhaját ismertette vele. Ugyanezen év május 6-án Breznában Rákóczi

II. Rákóczi Ferenc ravatala az orsovai állomáson (1906)

Koszta József
(1861-1949)
- folytatás az I. oldalról Visszaemlékezéseiben úgy vélekedik a visszahúzódásáról ismert művész,
hogy fogadtatása eléggé hűvös volt, ezért is Felsőbányára vonult vissza és
főképpen itt dolgozott. Ferenczyvel tartott közelebbi kapcsolatot, és a nagy vezér hatása végigkísérte művészetét. Itt
döbben rá, hogy nagy méretű munkák
készíthetők, és mi az, amit a természetből a vászonra vinni kell. Alig egy évet
töltött a bányai szabadiskolában, de az
meghatározta stílusát. Szentes környékén egy tanyán rendezkedik be és itt
válik az Alföld festőjévé. Fő életműve
az alföldi táj, az abban munkálkodó ember nehéz küzdelme. ,,Domboldalon”
című nagyméretű képén a bányai zöld
környezet uralkodik, két nőalakkal,
míg a ,,Három királyok” Ferenczy hatásáról tanúskodik. Tájképeinek nagy részében arra lelünk utalást, hogy szeretetteljes érdeklődést mutat a gyengébb
nem iránt: a mezőn dolgozó emberek
között nem találhatók férfiak, ám a kukoricatörők, vagy a kaszával-kapával és

a földközelben dolgozók között csak
parasztmenyecskék, asszonyok láthatók.
Külön témába sorolhatók a portréknak
nem nevezhető Annuska-képei. Ezek között fellelhető lány muskátlival, asszony
tányérral, gyermek cicával, esetleg tyúkkal.
Különös finomsággal tudta az Alföld, a szántófölt szépségeit vásznaira
vinni. A színes kavalkádban erőteljesen
kivirul a nádfedél alatt a fehér fal, mint
ahogyan virít a kukoricatörő lányok fehér blúza. Ezek a fehér színek meghatározóak képein, ezzel is jelezve, hogy
a nagybányai festők csoportjával rokon
tudott maradni a tőzsgyökeres paraszti
Alföld világában is. Az alföldi tanya világában benne van földművesek izzadtságszaga mellett a bogárhátú nádfedelek alól kikandikáló fehér falak ízzó világítása, ahogyan megtalálható a hegyek
helyett ott kiteljesedő falusi házsor a maga szépségével. Míg Nagybányán a plein
air volt az uralkodó a tájképekben, Kosztánál ez a szabadban festés, a rétek és
mezők intim életét, a görnyedő parasztasszonyt, a hazafelé távozó fáradt embert, vagy a pihenés ábrázolását jelentette.
Koszta József nem tekinthető bányai
festőművésznek, de az itt töltött szűk
esztendő mély hatással volt művésze-

kiadta a szabadságharc kezdetét jelző
kiáltványát. Szózata (,,Felszakadnak a
nemes magyar nemzet sebei”) fegyverre hívta az egész nemzetet. Városunk
már ez évben meghódolt Rákóczi előtt,
1705-ben a református egyházat visszahelyezte birtokába (a Szent István templomot, az Onechim alapítvány birtokát).
Ez az állapot 1711-ig tartott. Nagybánya
ostrománál kereste meg Grigore Pintea is román csapata élén, akik szintén
szabadulni akartak az osztrák elnyomás
alól. Pintea Máramarosban harcolt csapatával, Nagybánya környékén, augusztusban érte a halálos lövés a város bejárati kapujában.
A szabadságharc első szakasza látványos sikerekkel járt, kibontott zászlójuk felirata: ,,cum Deo pro patria et
libertate” (,,Istennel a hazáért és a szabadságért.”)
1704 nyarán a gyulafehérvári Országgyűlésen Erdély fejedelmévé választották Rákóczit. A labancok elleni
harcokban a Berczényi, Eszterházy, Károlyi grófok neve mellett az öreg Vak
Bottyán generális, Béri Balogh Ádám
és Bezerédy brigadéros nevei szerepelnek a legsűrűbben. Híres-nevezetes vitéz volt Bezerédy, ki egymaga 72 ellenséges főtisztet győzött le párostusában.
nevének olyan híre kelt, hogy a török
császár Rákóczit kérte meg, festetné le
a vitéz arcképét az ő számára.
A fejedelem 70 000 főnyi seregét saját vagyonából felállított ezredek is alkották, melyek a Vetésen (Szatmár) kiadott kiáltvány következtében jobbágyokkal szaporodtak. (A fegyvert fogott
jobbágyok és családjuk mentesülnek a
földesúri szolgáltatások alól.)
A szabadságharc csúcspontja az 1707
nyarán tartott ónódi Országgyűlés, mely
a Habsburg-házat trónfosztottnak nyilvánította. Aztán bekövetkezett az 1708
augusztusi trencsén melletti kuruc sereg
súlyos veresége, az 1710-es romhányi
csatavesztés, a Károlyi Sándor vezette
magyar nemesek elfordultak vezetőjüktől és a Habsburg uralkodót fogadták el
királyukként. Cserébe ő is elismerte Magyarország ősi alkotmányát és kiváltságait. A szatmári békében foglaltakat
tizenkét évvel később a Pragmatica
Sanctio, a Habsburg Monarchia Törvénykönyve rögzítette.

A kuruc seregek a nagymajtényi síkon tették le zászlaikat. A győztes elégette a magyar hadijelvényeket - a hétsávos első nemzeti zászlókat. E zászló
alatt védte Dugovics Nándorfehérvárat,
ez volt a mohácsi csatában is. Elégették a tárogatókat is. Hadizsákmányként
azonban néhány jelkép a bécsi Hadtörténeti Múzeumba került. Belőlük jutott
egy haza.
Rákóczi 1711 tavaszán Lengyelországba távozott, hogy Nagy Péter cártól kérjen segítséget. A kiegyezés után
nem hódolt be, ,,a szatmári béke nem
békesség, hanem fegyver általi meggyőzetés”, helyette a bújdosást választotta.
Lengyelországon át érkezett Franciaországba, itt írta meg műveit: ,,Vallomások” és ,,Emlékiratok”. Innen Törökországba vezet a bújdosó útja, akit számos hűséges társa kísér.
A nemzet nem felejtette el nagy fiát,
hamvait édesanyjával együtt kegyelettel helyezték a Székesegyházba. Az elhagyott haza miatt érzett fájdalmát leginkább a Thaly Kálmán gyűjteményéből idézett vers érzékelteti:
,,Bölcsőm, vigasztalóm,
Dajkám és ápolóm:
Szép Magyarországom!...
Jaj, szörnyű fájdalom.
Meg kell tőled válnom.”
Vánk Sándor

Koszta József: Domboldalon (Zöldben)
tére, mely a Nagybányai Művésztelep
hangulatát tükrözi. Ez jellemző minden
olyan művészre, aki valamennyi időt itt
töltött, mert az itteni iskola szelleme rányomta bélyegét egész további munkás-

ságára. Nagybánya szelleme sugárzik
a szolnoki, vagy a kecskeméti iskolákon
is, mit ahogyan Koszta József Szentesre vitte ezt a szellemiséget.
Kis Kornél Iván

Egy nagybányai
család finanszírozza
a „vörös kapubejáró”
rekonstrukcióját
Amint azt korábban is jeleztük, hamarosan ismét munkához látunk,
s a Teleki Magyar Ház faragott kapujának restaurálásával, illetve a
2009-ben megkezdett kapurekonstrukcióval folytatjuk a műemléképület felújítását. A Teleki-ház kapuja, amely az év közepétől remélhetően ismét régi pompájában várja a látogatókat, a XIX. század egyik legismertebb nagybányai asztalosmestere, s egyben Maticska Jenő festőművész édesapja, Maticska János munkája. A most kezdődő rekonstrukció költségeit teljes egészében Várvédő Zsolt nagybányai
Ziffer Sándor: Vörös kapubejáró (részlet)
műgyűjtő és családja vállalta magára, aki a nagyhét első napjaiban
erősítette meg támogatási szándékát, s adta át a Teleki Magyar Ház- temények és képtárak nagy értékű fest- egy piros és egy még korábbi barna rénak az erre szánt pénzösszeget.
ményeiként számon tartott veretes Fe- teget is kimutattak.
Mint tudjuk, a Teleki Magyar Háznak otthont adó műemlék épületegyüttes a XIX. század végétől dísze a Zazaron túl a Libamező felé húzódó, egykor
jóval csendesebb Fasornak. Építtetője,
megálmodója gróf Teleki Sándor, a
’48-as szabadságharc ezredese és emlékírója, aki 1881-1892 között élete utolsó évtizedét töltötte az épületben.
A századforduló szecessziós jegyeit
viselő kapu valószínűleg az ingatlannal egyidőben, azaz 1880-1881-ben épült (tehát éppen 135 esztendővel ezelőtt); többnyire tölgyfából, lapos és áttört égerfa faragványokkal, kilenc ágú
grófi koronával és Teleki Sándor monogramjával díszítve. Szépsége, kiegyensúlyozott arányai Maticska János kiváló
nagybányai asztalosmester hozzáértését
dícsérik, aki a kapu mellett az épületbelső díszes ajtajait, üveges vitrineit és bútorzatát is elkészítette „a vad gróf” számára.
Maticska János a helyi festőtársadalom által is jól ismert alakja volt a korabeli Nagybányának; igazi művésze
mesterségének, mellesleg maga is naiv
festőművészeink egyike. Ferenczy Béni kitűnően vetíti elénk alakját:
„Azok közül a régi asztalosmesterek közül való volt, aki az általuk készített bútort be is festették, de nem csak a
fa erezetét, asztalos nyelven »flódert«
tudtak festeni, hanem virágdíszeket, kacskaringós »úri ornamentikát« is. Szaba-

didejében, mint igazi népi festő olajjal
vászonra virágcsendéleteket festett. Néhány ilyen képére az öreg Maticskának
elég jól emlékszem… Ezek a csendéletek olyan hibridek voltak, a tisztán ornamentális habáni cserépedényeken, vagy
régi tulipános ládákon látható virágmotívumok és a hollandi botanikus virágcsendélet között.”
Szinte bizonyosra vehető, hogy Maticska Jenő is apja műhelyében kapott
„múlhatatlan kedvet a piktorkodáshoz”
(Lyka Károly). Ezt egy 1935-ben készült
interjú is alátámasztja, amelyben özvegy
Maticska Jánosné emlékezik ezekre az
évekre:
„Egyszer beállított hozzánk Iványi
Grünwald úr, talán valami képrámákat
rendelt. Jenő akkor tizenhárom éves lehetett, s nagyon sok bajunk volt vele,
mert nem akart tanulni sem az iskolában, sem pedig az apja mesterségét. Mindenáron festő akart lenni. Ezt az uram
elmondta Iványi Grünwald úrnak, aki
megnézte a Jenő rajzait, s rögtön magával vitte a kipirult arcú gyermeket. Rengeteg rajzlappal jött vissza Jenő, s azután már rendszeresen eljárt a festőiskolába.”
A kolónia festői közül egyébként
nem csak Iványi Grünwald Béla, hanem
Réti István, később a fiatalok is készíttettek képrámákat a hajdani Malom utcai asztalosműhelyben, sőt a magángyűj-

VÁRNAK... Csángóföldi kirándulás
2016. április 29 május 2.
1. nap: Nagybánya – Lészped (a Borgói-hágón át)
2-3. nap: barangolások Csángóföldön (szállás Magyarfaluban és a Borospataki Skanzenben)
4. nap: Borospataka – Nagybánya (Maros-völgyi és Beszterce-környéki megállókkal).
SZÁLLÁS, ELLÁTÁS: panziókban és vendéglátóknál, reggelivel és vacsorával. Irányár 560-590 lej.
Idegenvezető: Csángó Bogdán Tibor.
Utazás kisbuszokkal.

Jelentkezni lehet a Teleki Magyar Házban!

renczy-képek tekintélyes részének is ő
faragta vésett profilú, díszes kereteit.
A festegető asztalosmester bútorait
is maga készítette. Ezeken kívül ablakés ajtókereteket, cifrázott kapukat is készített, s egy időben gróf Teleki Sándornak volt bútorasztalosa. Nagybányán
ma is fellelhető néhány remekbe szabott
munkája. Egy 1985-ben megjelent Maticska Jenő monográfia a Teleki-kúria
kapuja mellett a Vár utca 7. szám alatti
ház gazdagon faragott kapuját említi,
amely bár hiányosan és megkopottan,
de ma is látható. Murádin Jenő művészettörténész ugyanakkor Maticska bútoraiból is említ néhány azonosítható
példányt, sőt úgy tudja, hogy a Telekiház egyik szobájának mennyezetét is
Maticska által faragott kazetták díszítették. Ez utóbbi nyomát 2002-ben – az
épületegyüttes megvásárlását és a Teleki Magyar Ház alapítását követően –
már nem találtuk.
Gróf Teleki Sándor fasori házai, amelyek előtt a XIX. század végén még
nyolc szál fenyő őrködött, valamint az
épületegyüttes „szekercékből és lándzsákból összerótt két kapuja” (Palmer
Kálmán) dísze volt a hajdani kisváros
Zazaron-túli részének, amint azt Ziffer
Sándor „Vörös kapubejáró” c. képe is
megörökítette. Sajnos az elmúlt közel
másfél évszázadban az épületet érintő
átalakítások annak kapuit sem kímélték:
előbb a főtérhez közelebb eső, csak távoli fényképfelvételekről ismert erődítményszerű nyugati kaput bontották le,
majd a Maticska-féle régi kocsibejáró
kapuszárnyait helyettesítették ormótlan
vaskapuval, a megrongálódott kiskaput
pedig beszegezték. Az ötvenes években
még meglévő oromzati két tornyocska
elkallódott. Az évtizedek alatt a faragott fa felületet több ízben lemázolták,
a folyamatban lévő restauráció megkezdésekor végzett feltárás a jelenlegi zöld
festékréteg alatt egy barna, egy zöld,

A Maticska-féle kapu restaurálását
2009-ben kezdhettük el a magyar állam,
illetve a Szülőföld Alap, majd a Bethlen Gábor Alap támogatásával. Előbb
a kiskapu felújítására került sor Mihály Ferenc restaurátor szovátai műhelyében, majd az elveszett nagy kapuszárnyak készültek el az egyetlen fennmaradt fotó alapján; ez utóbbiak jelenleg is Bencze Ferenc koltói műhelyében várakoznak a munka folytatására.
Végül Nagy Imre verőcei barátunk tervei alapján egy magyarországi kovácsműhelyben készült régies zár a kiskapura.
A most kezdődő rekonstrukció során sor kerül a kapulábazat tisztítására
és restaurálására, az oromzati tornyocskák pótlására, a kovácsolt szerkezeti elemek (lándzsadíszek, sarokpántok, reteszek stb.) elkészítésére, majd a már
elkészült kapuszárnyak felszerelésére
és a teljes kapuzat egységes felületkeze lésére. A famunkákat Balázsi Róbert Lajos nagybányai farestaurátor műhelyében, illetve a helyszínen
fogják elvégezni, a kovácsolt munkákat Bónis Csaba misztótfalui kovácsmester vállalta.
A munkálatok teljes költségének fedezésére Várvédő Zsolt nagybányai
műgyűjtő és családja tett ajánlatot, aki a nagyhét első napjaiban erősítette
meg támogatási szándékát, s adta át intézményünknek az erre szánt 3500 eurót. A Várvédő család nagylelkű adományának köszönhetően az összeget,
amelyet a téglajegyes támogatásokból
korábban a kapurestaurációra különítettünk el, most az épülefelújítás folytatására, így például az udvari homlokzat
javítása tudjuk fordítani. Erre vonatkozó elképzeléseinkről, a munkálatok várható költségvetéséről a későbbiekben
tájékoztatunk, a téglajegyek árusítása,
az adománygyűjtés folytatódik!
Dávid Lajos / Teleki Magyar Ház

A Teleki család örökében
A Teleki Társaság legújabb, közel 50 oldalas kiadványában három jeles bányavidéki Teleki – Pál, Blanka és Sándor – életének
legfontosabb eseményeit foglaljuk össze röviden és bemutatjuk az intézményt, amely a
Teleki család nagybányai kúriájában szolgálja ma a bányavidéki magyar szórványközösségeket - vagyis a Teleki Házat.
Beszerezhető a Ház irodájában, ára 15 lej.

Lehetséges az időutazás
Mondjuk ezzel mi még nem sokra
megyünk, mert egyhamar úgysem fogunk időutazni, legfeljebb majd az utódaink jönnek vissza látogatóba. A fizika már nem lesz ugyanaz, mint előtte;
ez gyökeresen megváltoztat mindent.
Ezek voltak a leggyakoribb kommentárok az után, hogy február elején bejelentették, sikerült igazolni a gravitációs hullámokat, amit még 100 évvel
ezelőtt Einstein az általános relativitás
elméletből kiindulva gondolatkísérlettel megjósolt. 1,3 milliárd fényévnyire
két fekete lyuk - a Napunknál egy 29szer és egy 36-szor nagyobb tömegű összeolvadt, ami alaposan összegyűrte
a téridő szövetét, és gravitációs hullámokat keltett. Ezeket észlelte 2015.
szeptember 14-én a LIGO (lézer interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium) mindkét detektora,
amelyek az egyesült államokbeli Livingstonban (Louisana) és Hanfordban (Washington állam) működnek.
Ezzel aztán sikerült közvetlenül bizonyítani Einstein állítását. A Daily
Beast összeállításának elolvasása után,
úgy gondoljuk, ezeket a minden meg
fog változni kijelentéseket illik még
komolyabban venni, mint azt laikusként előzetesen gondoltuk. Elmondjuk, miért. Einstein onnan tudott a gravitációs hullámokról, mert kijött neki
egy ilyen eredmény, amikor megoldott
egy nagyon jól kitalált matematikai
egyenletet. És ezt sikerült igazolni
most. De az egyenlet megoldása magában hordozza az időutazás lehetőségét
is, ezt járja körbe a Daily Beast cikke.
Bár a cikkben megszólaltatott Kip
Thorne, a LIGO kutatója azt állítja, a
gravitációs hullámok igazolása nem
vitt közelebb minket ahhoz, hogy ké-

Ez a különbség!
VÍZSZINTES: 1. “Az asszonyok
ereje abban van, hogy nem lehet
őket lélektanilag megfejteni. ...”
(Oscar Wilde). 13. Beékel! 14. Mindenhová elkísér bennünket. 15. Ott
lenn (nép.). 16. A római légió egysége
volt. 18. Olaszország NOB-jele. 19.
Cicero pénze. 21. A magasba lendít.
22. Keménnyé dermedő. 24. Éósz istennő szerelme az ógörög mitológiában. 26. Ellenben. 27. Keserű anyagok
(orv.). 28. Vályú. 29. Lengyel sci-fi író
(Stanislaw). 30. Színültig. 31. Azon a
másik helyen. 32. A közepébe. 33. Rangjelző szócska. 34. A Piramis együttes
alapítója (Lajos). 36. Két kos! 37. Magot földbe juttat. 38. Felesége van. 40.
Méhlakás. 42. ... Croce; firenzei dóm.
44. Trícium és mangán. 46. “Nézd meg
az anyját, vedd ... lányát.” 48. Zabszemek! 50. Japán tornász volt. 52. Air India (röv.). 53. Francia kártyaszín. 55.
Törvényre visz. 57. Zola hősnője. 60.
... Hoffmann; romantikus, német író.
61. Fosztóképző. 62. Belső-ázsiai folyó. 63. Személyes névmás. 64. Álomba ringat. 65. La isla ...; Madonna slá-

pesek legyünk az időutazásra. De mint
a cikk megjegyzi, a Nobel-díjhoz vezető úton elengedhetetlen az alázat,
másrészt más neves asztrofizikusok
egy kicsit másképp gondolkodnak. Például David Spergel, a Princeton Egyetem fizikusa szerint ez nem így van:
fontos bizonyítékot szolgáltattak a LIGO kutatói, és függetlenül attól, hogy
akarják vagy sem, nagy lépést tettek
előre az időutazás megértésében. Spergel ugyanakkor arra is figyelmeztet,
hogy hosszú utat kell még megtenni,
mielőtt az ember megérti, felfogja a
igazi időutazás lehetőségét, amiben az
általános relativitáselmélet alapvető
fontosságú. Einstein általános relativitáselmélete magyarázat a gravitációra
és arra, ahogyan a dolgok mozognak
az űrben, így az időutazással foglalkozó elméleteknek ezt mindenképp figyelembe kell venniük. Einstein magyarázata szerint a gravitáció az, ahogyan a téridő szövetét manipulálja a tömeg. Egyszerűbben fogalmazva, úgy
kell elképzelni, mint a már sokszor emlegetett trambulinos példát, aminek a
felszínét meghajlítja a bowling golyó
(ami ugye a fekete lyuk lenne). Ha bármi közeledik a bowling golyó felé
(mondjuk egy golflabda), annál gyorsabb lesz, minél közelebb kerül hozzá,
mert ott van leginkább deformálódva a
felület. Az időutazás csak ilyen nagyon
erős gravitációs mezőben lehetséges.
Minél nagyobb a téridő görbülete, annál közelebb kerül az A pont a fekete
lyuk egyik oldalán a Z ponthoz a másik
oldalon. Elméletileg, lehet olyan erős a
gravitáció, annyira eltorzíthatja a téridő szövetét, hogy az A és Z pontok
érintkeznek, ami lehetővé teszi az
időutazást. “A téridő pályagörbületét
úgy kell meghajlítani, hogy önmagába
záródjon - az erős gravitációs mezőben
torzítják a téridő szövetét” - magyarázta a lapnak Edwin Turner, a Princeton
Egyetem egy másik asztrofizikusa.
“Ha a mező elég erős és elég összetett,
akkor olyannyira torzíthatják a téridő
szövetét, hogy utak keletkeznek, amelyek különböző időpontokban keresztezik egymást, vagyis lehetővé válik az
időutazás azon az úton, ami összeköti a
múltat a jelennel” - magyarázta. Ezt
úgy lehet elképzelni, mint amikor egy
súlyzót ráejtünk egy kifeszített harisgere. 66. Hajkapocs. 68. A jószívű teszi. 69. A szív oldala. 70. Lengyel légitársaság. 71. Kortárs költő (István). 73.
Arra a helyre tesz. 76. Tág. 77. Fedetlenül hagy.
FÜGGŐLEGES: 1. Ady Endre verse. 2. Magasztos érzéseket keltő. 3. A
tetejére. 4. Ritka női név. 5. Figyelmeztető. 6. Páros hagyma! 7. A szekér
része! 8. Makrancos. 9. Lapok a talonból! 10. Martin ...; Jack London regénye. 11. Sonka (ang.). 12. Táplálék.
17. Kazah tó. 20. Fegyház (arg.). 23.
Kidolgozott kéz jelzője. 24. Dugi ...;
horvát sziget. 25. Páros roló! 28. Kissé
sima! 29. Balti nép. 31. Az a másik. 32.
A házba. 33. A gondolat befejező része. 35. Kaluga folyója. 37. Létezik.
39. Corriere della ...; olasz napilap. 41.
Érzelgős udvarló. 43. Taszít. 45. Kanada egyik tartománya. 47. Igavonó
állat. 49. Tarol. 51. Júda fia. 54. Nehéz
vizsgán túljut. 55. Lóköröm. 56. Bent
rekedtek! 58. Aromás csoport. 59. Műkedvelő. 61. Az átló része! 62. Dolgozik a mozdony. 64. Elemi parány. 65.
Olasz kikötőváros az Adriai-tenger
partján. 67. Vonatkozó névmás. 69.
Csillagkép. 72. Nászinduló! 74. Dési!
75. Kicsinyítő képző.
Szerkesztette: Csatlós János

nyára, és az annyira meghajlítja a szövetet, hogy a nyílás közelében már
egészen addig összehúzódik, hogy
összeér. Ha pörög a súlyzó, akkor meg
is történhet. Márpedig a fekete lyukak
a leghevesebb örvények az univerzumban. De amint a cikk is megjegyzi,
azért mi még ne számítsunk arra, hogy
az életünk során utazgatni fogunk az
időben. Spergel jóslata szerint legkevesebb 50 éves kutatómunkára van
szükség ahhoz, hogy számottevő előrelépés történjen az időutazás terén.

tathatnak egy Mars-programhoz, illetve a világűr mélyebb, bolygóközi részeiben folytatandó kutatásokhoz. A
kínai űrprogram végső célja nem az
“egyszerűnek” tekinthető Holdra szállás, vagy a jóval bonyolultabb Marsprogram – jelentette ki a szakember,
hanem a holdközi térség folyamatos
kutatása egyre fejlettebb technológiákkal. Kína 2020 körül szándékozik
üzembe helyezni egy közepes méretű,
három modulból álló 60 tonnás űrállomást.

A világűrben fogja a napenergiát gyűjteni Kína

Drámaian gyorsan
öregszik az emberiség

A világűrben, a Föld és a Hold közötti térben termelnének napenergiát a
kínai hadsereg kutatói. Csang Jü-lin altábornagy, a központi katonai vezetés
fegyverzetfejlesztési illetékese, egyben parlamenti képviselő a Hszinhua
hírügynökségnek elmondta, a nemzeti
űrprogram részeként már azon dolgoznak, hogy milyen feladatokat kapjon

2050-ig megduplázódhat a 65 éven
felüliek aránya a világon. Példátlanul
gyors ütemben öregszik a világ lakossága, 2050-ig a jelenlegi 8,5 százalékról 17 százalékhoz közeli szintre emelkedhet a 65 éven felüliek aránya. Ezt
állapította meg az amerikai népszámlálási hivatal, amelynek előrejelzése szerint az idősek száma 1,6 milliárdra növekszik 2050-ig a jelenlegi 617 millióról. Az emberek tovább élnek, de nem
okvetlenül jobb egészségben. Az öregedő lakosság számos kihívás elé állít
bennünket, amelyekre fel kell készülni
- így kommentálta az adatokat Richard
Hodes, az öregedéssel foglalkozó amerikai intézet, a National Institute of Aging igazgatója. A NIA adatai szerint az
idősek arányának növekedése a világ
minden országában megfigyelhető, s
ezen a téren az Egyesült Államokat
számos európai és ázsiai ország is megelőzi. Az előrejelzés szerint az Egyesült Államokban a következő három
évtizedben csaknem duplájára nő a 65
évesek vagy annál idősebbek száma és
2050-re eléri a 88 milliót. A világban a
80 éven felüliek száma megháromszorozódik és a tavalyi 126,4 millióról 446
millióra emelkedik a prognózis szerint.
Egyes ázsiai és latin-amerikai országokban a nyolcvanon túliak számának
a megnégyszereződése várható. A születéskor várható átlagos élettartam csaknem 8 évvel hosszabbodik meg, a jelenlegi 68,6 évről 76,2 évre emelkedik
az évszázad közepéig. A Francia Demográfiai Intézet előrejelzése szerint a
világ népessége 2050-ig megközelíti a
10 milliárd főt. Tavaly 7,3 milliárd ember élt a Földön. (24.hu)

Kína első űrállomása, amely a tervek
szerint 2020-ra készül el. Csang elmondta, feltételezéseik szerint a napenergia
előállítása sokkal hatékonyabb lesz az
űrben, mint a Földön. A napelemgyártásnál használt szilícium-dioxid például “végtelen” mennyiségben található a Holdon, miközben a Hold sarki
régióiban és a kisbolygókon található
víz oxigénné és hidrogénné elektrolizálásával hajtóanyagot tudnának előállítani űrhajók számára. A hajtóanyagokkal és a napelemekkel pedig “naperőművet” lehetne építeni az űrben. A
jelenlegi technológiával több mint 10
ezer tonnát nyomna egy ipari méretű
erőmű, amely ezért az űrbéli körülmények között nem képzelhető el. A legnagyobb ember alkotta létesítmény az
űrben, a Nemzetközi Űrállomás súlya
alig több mint 400 tonna. Csang úgy
vélte, a most folyamatban lévő kínai
űrprogram tapasztalatai alapot szolgál1
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Jelek, amelyek arra utalnak, hogy
végérvényesen felnőttél
1. A szobanövényeid mind életben vannak, és egyet sem
szívtál el belőlük az utóbbi 2 évben.
2. Szex a franciaágyon? Ugyan már...
3. Több ételt tartasz a hűtőben, mint sört.
4. Reggel 6 órakor kelsz, nem pedig akkor fekszel, mint régen.
5. A telefonközpontok fiatalkorod kedvenc zenéit játsszák.
6. Mindig megnézed az időjárás-jelentést.
7. A barátaid házasodnak és elválnak, nem pedig felszedik és ejtik a csajokat.
8. A farmer és a pulóver már nem jelent számodra ,,kiöltözést”.
9. Te vagy az, aki kihívja a rendőrséget, mert a szomszéd
,,büdös kölkei” nem hajlandók lehalkítani a zenét.
10. Elfelejtetted, hogy a McDonald's zárva is tart időnként.
11. A kötelező biztosításod olcsóbb, a fizetnivalóid drágábbak lettek.
12. A kanapén alvástól megfájdul a hátad.
13. Egy mozi és egy vacsora a teljes randi, nem pedig a
randi kezdete.
14. A gyógyszertárba hashajtóért jársz, nem pedig óvszerért és terhességi tesztekért.
15. A reggelit reggel eszed.
16. A ,,mingyá' rókázok” szöveget felváltotta a ,,köszönöm, de nem kérek többet”.
17. A számítógép előtt töltött időd 95%-a tényleges munkával telik.
18. Végigolvastad ezt a listát, és most kétségbeesve keresed azt a pontot, amely nem illik rád...

A pszichiáter várótermében
két páciens álldogál. Kérdezi
egyik a másiktól:
- Ön most érkezett, vagy
már távozni készül?
- Kérem, ha én azt tudnám,
akkor nem lennék itt.
***
Két bolond talál egy autókormányt. Megfogják, majd elmennek vele egy benzinkúthoz.
- 95-ös benzint kérünk, amennyi belefér - mondja egyikük.
- Na, maguknak sincs ki a
négy kerekük - mormolja a benzinkutas.
- Látod? - mondja az egyik
bolond. - Alig kapod meg az
autót, máris szerelni kell!
***
A bolondokházában díszsorfalat állnak a betegek, mert
magasrangú vendéget várnak.
A vendég megérkezik, elvonul
a díszsorfal előtt, mire kórusba
felkiáltanak:
- Isten hozta, miniszterelnök
úr!
A vendég méltatlankodva
kérdezi:
- Na de miért csak minden
második ember köszöntött?
- Azért, mert csak minden
második bolond, a többi ápoló.
***

Két szőke nő beszélget:
- Hogyan kell eltemetni az
- Képzeld, ma elvégeztem
anyóst?
- Vigyázzon, nincs is víz az
a terhességi tesztet...
- ???
öntözőkannájában! - figyel- Húú..., és nagyon nehe- mezteti az orvos a virágokat ön- Fejjel lefelé, hogy ha véletlenül feltámad, lefelé ásson! zek voltak a kérdések?
töző elmegyógyintézeti beteget.
- Nem látja, doktor úr, hogy
***
***
ezek művirágok?
***
- Hány gyereke van a félbolondnak?
- ???
- Ötven.
- ???
- Mert egy bolond százat
csinál.
***
Egy bolond sétál a diliház
előtt, és láthatóan keres valamit a földön. Meglátja ezt egy
ápoló, és megkérdezi:
- Talán elvesztett valamit?
- Igen, az aranyórámat.
- Hol vesztette el?
- Hátul, a ház mögött.
- Akkor miért itt keresi?
- Mert itt világosabb van.
***

Diliházban a főorvos ellenőrzi, hogy ki mehet már haza.
Nézi az első beteget.
- Bumm, én vagyok az atombomba! - mondja az.
- Na jó, ő még itt marad egy
kis ideig.
Megy a másodikhoz:
- Bumm, én vagyok a hidrogénbomba! - mondja ez.
- Hát, még ő is maradjon.
Odalép a harmadikhoz. Nézi,
de ő nem mond semmit.
- Haza mehet.
Ahogy kíséri végig a folyosón az orvos a gyógyultnak nyilvánított páciensét, az megszólal:
- Bumm, én vagyok az időzített bomba!

***
- Mondja, asszonyom, miből állapította meg, hogy az a
férfi, aki magát megerőszakolta, elmebeteg?
- Onnan, hogy háromszor
is el kellett neki magyarázni,
hogyan csinálja...

Munkahelyi tréfák
bolondok napjára
1. Autómustra: Olyan
kollégával viccelődjünk, aki autóval jár. Készítsünk egy
cetlit, amin ez áll: „Nagyon
sajnálom, hogy meghúztam
a kocsiját!”, majd tegyük a
szélvédőjére. Minél jobb autóval jár az illető, annál jobban fogunk szórakozni. Ha
a munkahelyről rálátunk az
autóra, külön mulatság az
irodában.
2. Egér stop: Minden
munkavállaló, aki felügyelet nélkül hagyja az egerét,
büntetést érdemel! Amint kollégád elhagyja a számítógépét, ragassz egy cellux darabot az egere alsó részére,
ezzel lehetetlenné téve az egér rendes működését. A
bosszankodás nagyon hoszszú is lehet!
3. Gemkapocs vadászat:
Ez egy olyan munkahelyen
ideális, ahol a másoló sokat
használt irodaeszköz. Osonj
be a másoló szobába, helyezd rá a gemkapcsot egy
fehér lapra, majd készíts róla számtalan másolatot. A
másolatokat helyezd vissza
a papíradagoló tetejére. Figyeld a kollégáid elszánt keresését a titkos gemkapocs
után.
4. Mobil válság: A bolondok napja a legjobb lehetőség megtréfálni az olyan
férfi kollégáinkat, akiknél a
feleség hordja a nadrágot.
Csenjük el a mobilját, amíg
nem látja, és cseréljünk ki
benne egy-két telefonszámot.
A kedvese nevét a barátaival, esetleg hölgy ismerőseivel cseréljük fel. Garantált
az összezavarodás!
(www.pecsma.hu)

Amikor két farkas és egy bárány szavaz arról, mi
legyen az ebéd (lopom.hu)
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Epekímélő étrend:
mit szabad, mit nem?
Az epét a máj termeli, ezt követően az epehólyagban
raktározódik, majd innen ürül - étkezésekkor - a bélrendszerbe. Az
epe anyagai végzik a zsíremésztést a vékonybélrendszerben.
A táplálék zsiradéktartalma indítja
be az epehólyag összehúzódását és kiürülését – kis mértékben a fehérjék is
hatással vannak a folyamatra. Ez akkor
jár fájdalommal, ha az epehólyag vagy
az epeutak gyulladásban vannak vagy
epekövesség esetén.
Az epe alkotórészei: víz, koleszterin, epesavas sók, ásványi sók, lecitin
és epefesték. Ha az epehólyagban az
epe alkotórészei kicsapódnak, kialakul
az epekő, ez általában koleszterinkő.
Ennek a folyamatnak kedvez az étkezések kihagyása. Ha az étkezések között hosszú idő telik el, az epe nem ürül
folyamatosan, így nagyobb eséllyel sűrűsödik be és ezáltal a kicsapódás bekövetkezhet. A táplálék mennyisége és
összetétele befolyásolja az epe alkotórészeinek arányát. Az epekő betegség
nőknél és 30 év felett gyakrabban fordul elő. Kialakulását elősegítheti az elhízás, a diabétesz, magas vérnyomás,
köszvény.
Epekőképződést elősegítő életmódbeli és táplálkozási jellemzők:
• túltáplálkozás, szükségesnél több
energiabevitel
• zsiradékban gazdag táplálkozás
• a túlzott cukorfogyasztás egyrészt az elhízás révén, másrészt közvetve fokozza a koleszterinelválasztást
• a stressz
Csökkenti az epekőképződés esélyét:
• rostdús táplálkozás, mind a vízben oldódó, mind a vízben nem oldódó
rostok jótékony hatásúak
• a rendszeres alkoholfogyasztás
kerülése, a nem rendszeres alkoholfogyasztás mérséklése
• rendszeres étkezés
• megfelelő folyadékfogyasztás
• túl zsíros, olajos, fűszeres, füstölt
ételek kerülése
Hazánkban a táplálkozási szokások
kedveznek a kőképződésnek. Ezért nagyon fontos a rendszeres, kiegyensúlyozott, rostban gazdag táplálkozás és
a megfelelő folyadékfogyasztás.
Az epekövesség tünetei az enyhétől
igen fájdalmasig terjednek – jobb bordaív alatti tompa fájdalom, hányinger,
emésztési panaszok. Ha a kő felsérti a
hólyagfalat, elindul az epeútban, vagy
teljesen kitölti a hólyagot – a fájdalom
görcsössé válik, lapockába sugározhat,
hányás, verejtékezés jellemző.

Az epekímélő diéta célja és lényege, hogy a zsírbevitelt csökkentsük. A
napi zsírbevitel nem haladhatja meg az
50g-ot. Ezt megfelelő nyersanyag-válogatással és konyhatechnológiával tudjuk kivitelezni. Az összes energia bevitelre elhízás esetén fokozottan ügyelni
kell. Nem ajánlott a túlzott fehérje bevitel sem, mert mint, ahogy fent említettem, kismértékben ezek is serkentik
az epehólyag működését. Fontos a
rendszeres étkezés, hogy a hólyagürülés folyamatos legyen.

Nyersanyag válogatás
nyugalmi időszakban
Gabonaféléink közül szinte minden belefér, nyugodtan válogathatunk
a rostosabbak közül. Felhasználható a
sima búzaliszt, búzadara, rizs, kukoricaliszt és a rostosabbak is, mint például
a grahamliszt, zabkorpa, zabpehely,
búzakorpa stb. Ugyanez vonatkozik a
kenyérfélékre, péksüteményekre. Bátran válogathatunk a félbarna, barna,
rozs, graham kenyerek közül. A magvas termékek azonban általában nem jó
hatásúak. Ha megpirítjuk a kenyeret,
zsemlét könnyebben tudjuk megemészteni. A friss kelttészta, bukta, túrós batyu, mákkal, dióval töltött tészták és a
leveles, ill. linzer tészták nem ajánlottak magas zsírtartalmuk és nehéz
emészthetőségük miatt. Levestészta és
kifőtt tészta fogyasztható, ezekből
választhatjuk a durum változatot. Sok
tojásos száraztészta koleszterin megszorítás esetén kedvezőtlen lehet.
A húsok közül a szárnyasok bőr nélkül fogyaszthatók. Sovány sertés- és
(comb, karaj) marhahús, illetve hal beilleszthető az étrendbe. Főzés előtt mindig távolítsuk el a látható zsiradékot a
húsrészről – segítsük elő az emésztést
vékonyra szeleteléssel, klopfolással.
Nyugalmi időszakban kevés csirkemáj
fogyasztható, ha nincs koleszterinmegszorítás.
A húsokat mindig zsírszegényen
készítsük – kevés olajon pároljuk, süssük teflonon, sütőben, sütőzacskóban,
grillsütőben kevés zsiradék hozzáadásával.
Felvágottak esetén válogassunk
alacsony zsírtartalmúakat - csirkemellsonka, pulykamellsonka, gépsonka stb.
Ritkán a párizsi, virsli is beépíthető. A
téliszalámi félék, száraz szalámik, füs-

Megjelent az Erdélyi Gyopár
idei második lapszáma
Tartalmából:
• 125 éves az EKE – EKE-napi turistatalálkozó a várfalvi EKE-Várban – 2016. május 6–8.
• Tábori tudnivalók – XXV. EKE Vándortábor, Borszék, 2016. július 26–31.
• Korondfürdő – Unikumfürdő
• Gemenele (Iker) Tudományos Rezervátum
• Újra itt a tavasz, gombássz velünk!
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta
megjelenő, természetjárás, honismeret, környezetvédelem témaköröket felölelő kiadványát keresse az EKE Gutin Osztályánál, a Bányavidéki
Új Szó szerkesztőségében, valamint a nagybányai Demokrácia Központban!

tölt és fűszeres felvágottak nem ajánlottak, ahogyan a szalonna, töpörtyű és
a disznósajt sem.
A zsiradék fajtáját tekintve, mindegy milyen (vaj, sertészsír vagy olaj) a
lényeg, hogy kevés legyen. Pirított zsiradék, és a bő olajban sütött ételek nem
ajánlottak. Kenyérre kenéshez használjunk light margarint.
A tej és a tejtermékek igen fontosak a diétában, több gond is lehet velük. A tejet nem mindenki tudja meginni, ezt egyénileg kell kitapasztalni.
Az 1,5%-osat válasszuk. A natúr tejtermékek, mint a kefir, joghurt általában nem okoznak panaszt. Néhány
bolti gyümölcsjoghurthoz használt aromák azonban bánthatják az epét, ezekre figyeljünk. Túróból a zsírszegényet
vagy a félzsírosat válasszuk – édes és
sós ételeket, krémeket is készíthetünk
belőle. A sajtokat is meg kell válogatnunk, ugyanis általában magas a zsírtartalmuk. Nem ajánlottak az ömlesztett, füstölt, fűszerezett, magas zsírtartalmú sajtok. Jó választás lehet a Köményes sajt, Óvári sajt, Tolnai sovány
sajt vagy a light sajtok. Tejszínt ne
használjunk, tejfölből pedig csak a
12%-os jöhet szóba. Ezt sem magában
együk, csak ételek készítéséhez használjuk.
A tojás sárgája nem javasolt. Zsiradékkal készített tojás (rántotta, bundáskenyér stb.) a legtöbb epebetegnek
panaszt okoz. Főzve már nagyobb
eséllyel el tudjuk fogyasztani, panasz
nélkül.
Zöldségek esetén általában nem
okoz panaszt a burgonya, a sárgarépa,
a zsenge zöldborsó, a fiatal zöldbab, a
petrezselyemgyökér, a főzőtök, a sütőtök, a patisszon, a cukkíni, a spárgafej,
a brokkoli, a mángold, a spenót, a póréhagyma, a cékla, a paszternák, a fejes
saláta, a kínai kel. A káposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, zöldpaprika,
paradicsom, uborka, fokhagyma, vöröshagyma, retek, torma, petrezselyemzöld, rebarbara, zeller panaszt okozó
lehet. Puffasztó hatásukat fedő nélküli
főzéssel, forrázással, besózással és a
keletkezett lé elöntésével csökkenteni
tudjuk. A főzelékeket habarhatjuk ke-

firrel vagy joghurttal. A rántást diétásan készíthetjük vagy teljesen az olaj
kihagyásával, vagy a pirítás után keverjük a liszthez a zsiradékot. Sok esetben a nyersanyagok kombinációja
okozza a panaszt pl.: töltött káposztafüstölt hús, káposzta és a zsíros tejföl.
A szárazhüvelyeseket - bab, borsó,
lencse, szójabab - puffasztó hatásuk
miatt ki kell hagynunk az étrendből.
A gyümölcsök fogyaszthatósága
egyéni tolerancia kérdése. Ha magában panaszt okoz, akkor hámozzuk,
szeleteljük, reszeljük, főzzünk belőle
kompótot, pároljuk, törjük, turmixoljuk őket. Az apró magos gyümölcsök –
eper, málna, ribizli – általában panaszt
okoznak. A karakteres gyümölcslevek
is problémát okozhatnak – ananászlé,
eperlé, mandarinlé, paradicsomlé stb.
Diófélék, olajos magvak zsírtartalmuk
miatt nem ajánlottak.
A fűszerezéssel óvatosan kell bánni, de nagyrészt egyéni, hogy ki melyiket tudja tolerálni. Az erős, csípős, aromás fűszerek általában nem jó hatásúak – mustár, torma, csípős paprika,
túl sok bors, fahéj, szegfűszeg. De
probléma lehet a hagymával, fokhagymával is, ezeket csak ételbe főzve
használjuk. A zöldfűszerek, főleg a
szárítottak általában jó hatásúak.
A kávé sok mindenkinek panaszt
okoz, kipróbálásra a koffeinmentes, tejes kávé ajánlott. Sötétre főzött tea, és a
szénsavas ásványvíz sem mindenkinek
jó. Tartózkodjunk a hőmérsékletbeli
szélsőségektől – túl hideg vagy túl meleg ételt-italt ne fogyasszunk.
Az édességekkel vigyázzunk, a csokoládéknak magas a zsírtartalma!
Alkohol kifejezetten nem javasolt!
Az egyéni tűrőképesség megfigyeléséhez segítség lehet, ha az ember étkezési naplót vezet. Fel kell jegyezni
az ételek nevét, mennyiségét, fogyasztásuk időpontját és az esetlegesen jelentkező panaszokat. Így bizonyosan
csak azt az ételt zárjuk ki, ami panaszt
okoz. Feleslegesen nem kell szigorú
diétát tartani.
Henn Dóra, dietetikus, Vanderlich
Egészségcentrum, Veszprém
(webbteg.hu)
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A Nagybánya és környéke tematikájú RÉGI FOTÓK és KÉPESLAPOK kulturális örökségünk
részei.
Értékes információkat kaphatunk az adott kor fotográfiai látásmódjáról, építészetéről. Ne hagyjuk
elveszni, szétszórodni e szellemi kincseket. Őrizzük meg gyűjteményünkben vay digitalizálva.
Ha fel szeretné ajánlani, avagy
eladni fotóját, képeslapját megteheti a Bányavidéki Új Szó szerkesztőségben vagy a 0746049696-os telefonszámon.

Baba-mama klub

APRÓHIRDETÉSEK
• FESTMÉNYEKET vásárolok. A
hirdetés érvényes egész évben. Telefonszám: 0262-275793, 0740-685721.
• Külföldi GYŰJTŐ VÁSÁROLOK: régi, antik tárgyakat, festményeket, ezüst tárgyakat, faliórákat, zsebórákat, bronz szobrokat, 1945 előtti könyveket és képeslapokat. 0741-986855.
• Eladom, vagy elcserélem kétszobás tömbházlakásomat egy 4 szobásra.
Telefon: 0744 782 917

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megdöbbenéssel értesültünk
Dr. KASSAY KÁROLY
kollégánk halálhíréről.
Ezúton fejezzük ki részvétünket
a gyászoló családnak. dr. Pásztor
Hanna és dr. Fekete Katalin

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő telik, az évek múlnak, de
a mi bánatunk továbbra is
megmarad, mert a szeretett férjet,
apát, apóst és nagyapát
BERECZKI SÁNDOR-t
9 évvel ezelőtt, március 29-én
kísértünk el utolsó útjára. Emlékét
kegyelettel őrzi a bánatos család.
Immár 10 éve annak a szomorú
napnak, amikor a koltói
BALÁZS KÁROLY
eltávozott az élők sorából.
Bennünk él egy arc, / Egy
végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha
senki / El nem vehet. / Telhetnek
hónapok, / Múlhatnak évek, /
Szívünkből szeretünk, / S nem
feledünk téged.

MÁTÉSZALKA
2016. április 7.

VÁSÁROSNAMÉNY
2016. április 14.
0747017580 – Csoma Bea

Minden szerdán 18.00 órától!
Szeretettel várjuk a pocaklakókat és természetesen a már csúszkálókat, mászkálókat, totyogókat,
örökmozgókat, vagyis minden
nagybányai csöppséget, aki még
nem óvodás, anyukáikkal, apukáikkal együtt a Teleki Házba!

Gyertek táncházba, a Teleki Házba!
Legközelebb ÁPRILIS 4-ÉN, hétfőn délután is szeretettel várunk
Benneteket:
- 5 órától aprók tánca
- 6 órától közös népdaltanulás
- 6,30-tól közepesek tánca (hangsúlyosan néptánctáborosaink!)
- 7,30-órától nagyok tánca

Oktatóink: Kása Zsolt és Kása Melinda

NYITVATARTÁS
Hétfő-péntek – 15-21 óra között
Szombaton – 11-21 óra között
TELEFON: 0262-212668,
0744-919166; 0740-751490.

Tersánszky
Könyvtár
KEDDEN
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
16-20 óra között,
a Teleki Magyar Házban!

FERENCZY KÁROLY

Erdély-menyegző

Tel: 0362-401260

80 oldalon, színes
illusztrációkkal

a Háromszék
Táncegyüttes előadása

Kézmíves hétfők
felnőtteknek

Mindössze 25 lejért!
Megvásárolható
a Teleki Házban!

április 5-én,
kedden 20 órától
A VÁROSI SZÍNHÁZBAN

IF IOSIP ANGELA

TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT
– Non Stop –
Koporsók, szállítás
és más szolgáltatások

– Horea utca 6. szám –
TELEFONSZÁMAINK:
0262-215863; 0362-409464;
0745-337534; 0753-464805

Jegyek a Teleki Magyar
Házban kaphatók!
Érdeklődni lehet a
0744-919166 és 0740-751490
telefonszámokon!

Minden hétfőn 17 órától, a gyermektáncházak ideje alatt. Legközelebb
ÁPRILIS 4-ÉN! Szeretettel várunk!

GYÓGYTORNA
Találkozunk legközelebb április 5én, kedden, a szokott órarend szerint,
16.30 és 17.45 órától a Teleki Házban!
OLVASS NEKEM Klub - minden szerdán 16 órától a Teleki Házban!
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SPORT

Világsztárokat láttunk, gólt
nem a román–spanyolon
Az előzetes várakozásokhoz képest csalódást keltő volt a spanyol
labdarúgó-válogatott kolozsvári vendégjátéka: Románia legjobbjai
ellen vasárnap csak gól nélküli döntetlenre futotta erejükből. Ezzel
szemben az Anghel Iordănescu vezette tizenegy meglepően jól teljesített – akár a győzelmet is megszerezhették volna. Az új sétatéri stadionban viszont nézőcsúcsot döntöttek: 29 ezer ember látogatott ki a
mérkőzésre.
Annak ellenére, hogy korábban a rekordot jelentő két óra leforgása alatt minden jegy elkelt, jó néhány szék mégis
üresen maradt – feltehetően a jegyüzérek túl sokat kértek a Facebook közösségi oldalon hirdetett belépőkért. Pedig
ritka esemény zajlott Kolozsváron: a román futballválogatott történelme során
mindössze harmadik alkalommal játszott a kincses városban.

A mérkőzés
A két szövetségi kapitány mérkőzést
megelőző sajtótájékoztatója után már
sejteni lehetett, hogy nem a legerősebb
összeállításában lép pályára a spanyol
válogatott. Vicente del Bosque ugyanis
már egy nappal a kezdő sípszó előtt jelezte, hogy ezúttal azok a játékosok kapnak lehetőséget a bizonyításra, akik nem
szerepeltek a hétközi, Olaszország elleni mérkőzésen; Sergio Ramos már el se
jött Kolozsvárra.
Így nem volt meglepetés, hogy Gerard Pique volt az egyetlen, aki ezúttal
is kezdőként lépett pályára. Persze világsztárból így se volt hiány: a kapuban De Gea helyett Iker Casillas kezdett, de Jordi Alba, a Barcelona szélső
védője, no meg a katalánoktól Londonba, a Chelsea-hez igazolt Pedro, illetve
David Silva, a Manchester City játékmestere is a kezdőben kapott helyet. A
második félidőben csereként lépett pályára Fabregas, Mata, Morata és Isco
az ismertebb nevek közül.
A spanyol futball erejére egyébként
Anghel Iordănescu is rámutatott, amikor a sajtótájékoztatóján elmondta: az
Európa-bajnoki selejtezők és azt követő barátságos mérkőzéseken összesen
45 játékost vetettek be az ibériaiak. Az
előzetes esélyekről sok mindent elmond,
hogy fotósok túlnyomó többsége inkább
a román kapu mögött foglalt helyett, abban a reményben, hogy lencsevégre kaphat egy gólt.
A mérkőzés első három percében
még beszorult saját térfelére a román válogatott, de utána lendületes, veszélyes
ellentámadásokat vezettek az ellenfél
kapujára, amelyet Stanciu – a mérkőzés
legjobbja – három alkalommal is eltalált, így szükségük volt a spanyoloknak
Casillas bravúrjaira is. A helyzeteiket
ugyanis ők is kihagyták: az első félidőben Pedro, a másodikban Pique nem
tudta értékesíteni ziccerét. A vendégek
megszokott rövid passzos játéka többnyire a tizenhatosig működött, a kapu
előtti gyors kényszerítők viszont vagy
pontatlanok voltak, vagy jól zárt a román
védelem. Ráadásul Florin Andone az
56. percben szinte száz százalékos ziccerben mellé lőtt. Fabregas, Morata és
Mata beállásával megélénkült a spanyolok támadójátéka is, de hiába próbálták
megnyerni a hajrában a mérkőzést, nem
maradt rá elég idejük.

hollyal szembeni oldalon. A mérkőzésre a Kolozsvári CFR idegenlégiósai is
kiváncsiak voltak: közvetlenül a sajtópáholy fölött ott ült Carter, Cristian, Juan Carlos és később megérkezett Petrucci is. Mindezt azért volt alkalmunk
megfigyelni, mert már egy órával a kezdés előtt megérkeztünk a stadionba. Akkor még hosszú, tömött sorokban várakoztak a nézők a belépésre.
A kezdőrúgás előtt egy igazán kínos
jelenetre is sor került. A nemrég elhunyt
holland futball-legenda, Johan Cruyff
emlékére tartott egyperces gyászszünet
közben az egyik román ultra elüvöltötte magát, hogy Cristi! – erre társai röhögésbe törtek ki, ami szinte végigfutott a
lelátón.
A 6. percben is éreztették jelenlétüket
az ultrák – ezúttal a „ki a magyarokkal
az országból” rigmussal. Meglepő módon ezt többet nem ismételték a mérkőzés folyamán, ellenben annál inkább
bírálták – a tőlük megszokott vulgáris
stílusban – a Román Labdarúgó-szövetséget. A közönség többi része ugyanakkor füttyszóval jelezte: nem érzi ideillőnek a kritikát. A második félidőben
viszont már a fotós kollégák is inkább
a nézőteret fényképezték néhány percig.
Az ultráknak ugyanis sikerült valahogy
tüzet gyújtaniuk a lelátón, ami szerencsére ártalmatlannak bizonyult. A mérkőzés lendülete addigra egyébként annyira alábbhagyott, hogy a nézők mexikói
hullámzással szórakoztatták magukat.

A rendezés
Az események krónikájához hozzátartozik, hogy az eredeti tervek szerint a
spanyol válogatott hivatalos edzése nyilvános lett volna a nagyközönség számára, egyfajta gesztusként a belépőhöz nem
jutó kolozsvári szurkolók számára.
A rendvédelmi szervek pénteki sajtózótájékoztatóján azonban kiderült, a román hatóságok kifejezett kérésére a spanyolok elálltak ettől a szándékuktól, így
a hivatalos edzésnek csak az első 15
perce volt nyilvános, és az is kizárólag
a sajtó számára. A hiába reménykedő
szurkolóknak vigasztalásként eláruljuk:
nem volt túl látványos az a negyedóra.
Ráadásul azt is a sajtópáholyból engedték végignézni, ami elég messze van a
pályától, miközben a spanyol válogatott
a pálya túlsó oldalán végezte a bemelegítést.
Nekünk azonban a leginkább azért
támadt hiányérzetünk, mert annak dacára, hogy állítólag 30–40 spanyol szurkolót is vártak a mérkőzésre, hiába kutattuk át értük a belvárost és a Sétateret:
nem sikerült nyomukra bukkannunk. Pedig kíváncsiak lettünk volna, hogy tetszik nekik Kolozsvár és mit várnak az
Európa-bajnokságtól.(Krónika)

A lelátó „büszke népe”
Látnivaló egyénként a lelátón is akadt: a csapatok bevonulásakor igencsak
látványosan villogtak a vakuk a sajtópá-

Az oldalt összeállította:
SIMORI SÁNDOR

fotó: Deák László

2016. április 2-án, szombaton 14.00 órától a nagybányai
Sportcsarnokban Bajnonkok Ligája női kézilabda mérkőzés:

HCM Nagybánya - Buducnost Podgorica

Medvét lőni jött Zlatan Ibrahimovic
A Marosvásárhelyi ASA-nál játszó
Adrian Mutu és Eduard Stancioiu meghívásának eleget téve magánrepülőgépen Romániába utazott Zlatan Ibrahi-

movic, a PSG svéd sztárja, hogy medvére vadásszon. Ibrahimovic múlt csütörtökön landolt a marosvásárhelyi reptéren, és vasárnapig maradt Erdélyben.

Magyar-horvát:
döntetlen az első Eb-teszten
A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott szombaton a szintén Európa-bajnoki résztvevő horvátokkal a Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen.
A vendégek Mario Mandzukic révén
szereztek vezetést az első félidőben,
majd Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból
egyenlített a 79. percben. A döntetlennel tovább folytatódott a horvátok ellen
76 éve tartó nyeretlenség, ugyanis a két
csapat eddigi tíz meccsén egyetlen magyar siker született, még 1940-ben.
Ante Cacic irányításával először nem
győzött a horvát csapat, a vendégek szakvezetőjének ez volt az ötödik meccse a
nemzeti együttes kispadján.
A kezdés előtt a magyar játékosok
egy molinót feszítettek ki, amelyen az
állt, hogy „Köszönjük! Nélkületek nem
sikerült volna az Eb-kijutás”. Eközben
Dzsudzsák Balázs csapatkapitány mikrofonon keresztül köszönte meg a szurkolóknak a biztatást, melyet a csapat kapott az Eb-selejtezők során.
Az első negyedórában valóban barátságos találkozót láthatott a több mint
húszezer néző: az iram nem volt túl nagy,
a játékra pedig a puhatolózó jelző illett.
Ebben az időszakban helyzet nem alakult
ki, viszont a magyar csapat rendkívül
szervezetten védekezett már a félpálya
előtt, többször sikerült „becsapdázni”
a labdát birtokló horvát játékost, ugyanakkor a labdaszerzésekből nem tudtak
veszélyes támadásokat indítani Geráék.
Az álmos kezdést követően a félidő derekára egyre többet birtokolta a labdát
a vendégcsapat és egy-egy szélen vezetett akció veszélyesnek ígérkezett, de a
magyarok hátsó alakzata biztosan állt a
lábán. Egészen a 29. percig, amikor Korhut lemaradt Mandzukicról, a Juventus
csatára pedig nem hibázott közelről. A
félidő előtt a magyarok két távoli lövéssel veszélyeztettek, de Dzsudzsák nem
találta el a kaput, Kleinheisler lövését
pedig Kalinic hárította.
A folytatásra négyet cserélt a magya-

rok német szövetségi kapitánya, Bernd
Storck és ettől alaposan megélénkült csapata játéka. Több lövés és veszélyesnek
tűnő beadás jelezte a magyar fölényt,
azonban gólt nem sikerült szerezni. A
horvátok tulajdonképpen „ráültek” az
eredményre, támadásokkal elvétve próbálkoztak, ugyanakkor a magyarok akcióit jórészt könnyedén megállították. A
játékrész legnagyobb lehetősége így is
előttük adódott, Srna szemben a kapuval 16 méterről végezhetett el szabadrúgást, de nem találta el a kaput. Dzsudzsák
viszont 23 méterről igen, méghozzá
védhetetlenül lőtt a kapu bal oldalába!
A hajrában is a magyar csapat futballozott valamelyest veszélyesebben, de a
horvátok is próbálkoztak lövésekkel.
Több gól azonban már nem született, így
1-1-es döntetlennel kezdte a 2016-os esztendőt az Eb-re készülő magyar csapat.
A mérkőzést követően Bernd Storck,
a magyar válogatott szövetségi kapitánya azt nyilatkozta: „Kicsit több játékot
és labdabirtoklást vártam volna el. Az
első harminc percben idegesek voltunk,
de utána egyre jobb lett a játékunk. Az
elmúlt időszak legjobb második félidejét produkáltuk, nem féltünk és párját ritkító, hogy nyomás alatt tudtunk tartani
egy olyan csapatot, mint a horvát. Ennek
meglett az eredménye és büszkék lehetünk erre a teljesítményre. Sikerült előrelépni egyet!”
Ante Cacic, a horvát válogatott szövetségi kapitánya szerint habár csapata
az első félidőben támadóbb szellemben
futballozott, a másodikban a magyarok
voltak aktívabbak tekintve, hogy ők voltak hátrányban. „Ellenfelünk bebizonyította, hogy nem érdemtelenül van kint
az Eb-n és ott eséllyel pályázik majd a
továbbjutásra is” - mondta.
(MTI)

